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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Για την χορήγηση θέσεων στάσιµου υπαίθριου εµπορίου
Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010(ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α'): Άσκηση υπαίθριων εµπορικών
δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισµός της επιµελητηριακής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις.
3. Την υπ’ αριθµ.100/2021 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Λευκάδας για τον
καθορισµό επιτρεπόµενων θέσεων άσκησης στάσιµου εµπορίου
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
Α. Επτά (7) συνολικά άδειες υπαίθριου στάσιµου εµπορίου βραχυχρόνιας διάρκειας σε
ανέργους για παρασκευή και διάθεση πρόχειρων γευµάτων(κουλούρια, λουκουµάδες,
κάστανα, καλαµπόκια) µε διάρκεια ισχύος µέχρι τέσσερις (4) µήνες ως εξής:
α/α

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΠΩΛΟΥΜΕΝΟ ΕΊ∆ΟΣ

1

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ

Καλαµπόκια-Κάστανα

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ
1

2

ΚΑΤΟΥΝΑ

Καλαµπόκια-Κάστανα

1

3
4
5
6

ΤΣΟΥΚΑΛΑ∆ΕΣ
ΕΞΑΝΘΕΙΑ
ΕΞΑΝΘΕΙΑ
ΕΞΑΝΘΕΙΑ

Καλαµπόκια
Καλαµπόκια
Καλαµπόκια
Καλαµπόκια

2
1
1
1

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Επί του επαρχιακού δρόµου
στην αρχή του Λιµανιού
Νικιάνας
ΛΙΜΑΝΙ
Λυγιάς
και
συγκεκριµένα στο νότιο άκρο
της παιδικής χαράς (αριστερά
µετά την κατηφόρα του
δρόµου κατά την είσοδο στο
λιµάνι)
Σταυρός- Πευκούλια
Θέση «Σταυρός»
Θέση «Μαρκάς»
Πλησίον ιδιοκτησίας κ.Βλάχου
Γεωργίου του Σταµάτη

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Αίτηση –Υπεύθυνη ∆ήλωση (διατίθεται από το ∆ήµο), στην οποία ο αδειούχος δηλώνει ότι: α)
δεν ασκεί άλλη επαγγελµατική δραστηριότητα ή ότι σε περίπτωση που ασκεί, το εισόδηµα
που αποκτά δεν υπερβαίνει το όριο του άρθρου 21, β) ότι ο σύζυγος και τα προστατευόµενα
τέκνα δεν κατέχουν άδεια επαγγελµατία πωλητή υπαίθριου εµπορίου οποιασδήποτε κατηγορίας,
πλην των βεβαιώσεων δραστηριοποίησης της παρ. 3 του άρθρου 38, και γ) ότι δεν λαµβάνει
σύνταξη γήρατος από οποιονδήποτε φορέα.
2. Φωτοτυπία της Αστυνοµικής Ταυτότητας ή διαβατηρίου (κατά περίπτωση).
3. ∆ελτίο Ανεργίας (σε ισχύ).
4. Εκκαθαριστικό Σηµείωµα τελευταίου οικονοµικού έτους.
Β. ∆ύο (2) συνολικά θέσεις δραστηριοποίησης υπαίθριου στάσιµου εµπορίου για «∆ιάθεση
έργων τέχνης, καλλιτεχνηµάτων, χειροτεχνηµάτων, ειδών λαϊκής τέχνης» στο ∆ήµο Λευκάδας
ως εξής:
α/α
1

∆ΗΜΟΤΙΚΗ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Λευκάδα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ
2

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Παραλία Λευκάδας επί
Πάρκου των Ποιητών

του

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Για την έκδοση της σχετικής άδειας υποβάλλονται στην αρµόδια αρχή τα εξής δικαιολογητικά:
1. αίτηση -υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο ενδιαφερόµενος δηλώνει ότι δεν κατέχει οποιασδήποτε
άλλης µορφής άδεια υπαίθριου εµπορίου. Αναφέρει επίσης τα είδη που κατασκευάζει, τα
µηχανήµατα, τα υλικά και τα εργαλεία που χρησιµοποιεί και ότι τα παραγόµενα έργα αφορούν
αποκλειστικά σε ιδία δηµιουργία,
2. βεβαίωση πιστοποίησης ιδίας δηµιουργίας,(∆εν απαιτείται για τους κατόχους άδειας διάθεσης
έργων τέχνης, καλλιτεχνηµάτων, χειροτεχνηµάτων, ειδών λαϊκής τέχνης).
3. για έργα τέχνης και καλλιτεχνήµατα προσκοµίζεται βεβαίωση του Επιµελητηρίου Εικαστικών
Τεχνών Ελλάδας (Ε.Ε.Τ.Ε.), η οποία χορηγείται ύστερα από επίδειξη του δηµιουργού, στην οποία
αναφέρεται το είδος των έργων τέχνης, τα υλικά, ο τρόπος δηµιουργίας αυτών, κάθε άλλη
πληροφορία που κρίνεται αναγκαία από το φορέα πιστοποίησης, καθώς και ότι τα παραγόµενα
έργα είναι έργα πρωτότυπης καλλιτεχνικής δηµιουργίας του ενδιαφερόµενου προσώπου,
4. για τους χειροτέχνες απαιτείται βεβαίωση χειροτεχνικής δεξιότητας, η οποία χορηγείται από τη
∆ιεύθυνση Στήριξης Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας του
Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης ύστερα από επίδειξη του ενδιαφερόµενου της διαδικασίας
παραγωγής του χειροτεχνήµατος. Στη σχετική βεβαίωση αναγράφονται τα παραγόµενα είδη, τα
µηχανήµατα, τα υλικά και τα χρησιµοποιούµενα εργαλεία,
5. έναρξη δραστηριότητας από το TAXIS µε τις µεταβολές της.

Γ. ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΤΕΛΗ
Το τέλος ανά άδεια και θέση για την χρήση των χώρων άσκησης της υπαίθριας στάσιµης
δραστηριότητας καθορίζεται σε 50€/τ.µ. χρησιµοποιούµενου χώρου ανά άδεια και θέση για τη
∆.Ε.Λευκάδας ,Τ.Κ.Βασιλικής και Τ.Κ.Νυδριού. Για τον υπόλοιπο ∆ήµο τα τέλη διαµορφώνονται
σε 25,00€/τ.µ. χρησιµοποιούµενου χώρου.
Το αναλογούν τέλος θα καταβληθεί εφάπαξ κατά την χορήγηση της άδειας.
∆. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

•

Οι ενδιαφερόµενοι δύνανται να καταθέσουν την αίτησή τους συνοδευόµενη από τα απαραίτητα
δικαιολογητικά στο Τµήµα Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης του ∆ήµου Λευκάδας από τις
22/07/2021 έως τις 30/07/2021 κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες .
Μετά την πάροδο της ανωτέρας προθεσµίας, οι Αιτήσεις θεν θα γίνονται δεκτές.

•

Στην αίτηση πρέπει να αναφέρονται τα είδη των εµπορευµάτων προς πώληση, και να
επισυνάπτονται όλα τα απαιτούµενα ως άνω δικαιολογητικά.—

•

Με το πέρας της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων από τους ενδιαφερόµενους, αυτές
αξιολογούνται από αρµόδιο υπάλληλο του ∆ήµου προκειµένου να επιλεγούν όλοι όσοι πληρούν
τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρούσα προκήρυξη, στην συνέχεια συντάσσεται
ονοµαστική κατάσταση και αποστέλλεται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για επιλογή των τελικών
δικαιούχων µε δηµόσια κλήρωση (εφόσον απαιτείται).

•

Για την επιλογή των υποψηφίων πωλητών χρησιµοποιείται ως κριτήριο το οικογενειακό
εισόδηµα όπως εµφανίζεται στο εκκαθαριστικό σηµείωµα της ΓΓ∆Ε του τελευταίου οικονοµικού
έτους. Ο υποψήφιος µε το χαµηλότερο οικογενειακό εισόδηµα προηγείται. Σε περίπτωση
ισοβαθµίας διενεργείται κλήρωση.

•

Οι χορηγούµενες άδειες της παρούσας προκήρυξης, µπορούν να έχουν ισχύ µέχρι 4 µήνες. Με
την λήξη της περιόδου ισχύος, οι άδειες ανακαλούνται αυτεπαγγέλτως, χωρίς δικαίωµα
ανανέωσης ή παράτασης της χρονικής διάρκειας ισχύος από τους κατόχους τους.

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα δηµοσιευθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου
Λευκάδας
Ο Αρµόδιος Αντιδήµαρχος

Ευτύχιος Ζουριδάκης

